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ne 
Mühim Limanların 

rinde Çelik Ağlar .. 

Cemiyet hadiselerini. bel 
li başlı bir ılıtem içinde 
rakamlarla araştırmak ve 
incelemek soysal yafayışta. 

büyük bir olgunluk, devlet 
idaresinde teır.ellı bir ilerilik 

belg~s idir. 

rnileri Adalarda nıı Dolaşıyor? 

limanlara J'abanct 

girip çıkmaları P.ek 

gemı'lerin 

güçleşti .• 

Tarıh ölçüsü ı le g eçn lf 

zaman'arm ileri uluıl a rını 
1 ve b .lhassa kuvvetli devlet 

İıtanbul lu 
lÔzel) - İtal 
Yanın Onıki 

'4dadaki tahki 
inat ve faali 
Yeti hakkında 
'iunan matbu· 
llhnın son ver 
diji haberler 
fUnlardır: 

Adaların kı 
1 1llı (jzamının 

'"hillerine torpil dökülmüş 
tur. 

Mühim liman ' arın metha 

Yedi muhrip, a ' tı denizal 

tı ve elli kadar deniz ve 

kara tayaresi L .. ros, Kalim

nos adalanını geceli, gündü

zlü devretmektedirler. 

İı.tanbu l, 9 ıôı.e) İta ı . 

yan ha rp sefinelerinin Yu 

nan ıı ularında bazı şüpheli 

hareketleri üzerine Yunan 

hü" ü met inin k ıı;mi bir sefer 

berlık ilan edeceği hal<kın 

da bir §ayı ., çıkmıı, Yunan 

harbiye bakanı general l\on 

Herine çelık ağlar gerilmit dilis te bu haberi kati ıure 
'le limanlara girip çıkmak tte yalanlamııtır. 
l>ck sıkı meraıime tabi tu Vaziyet yavaş yavaı tabıi 
lu'muıtur. hale girmittir. 
...__ ::..=_..:;;.::=====~ 

nlarına mühim&t ve 

emirler götürmektedir. 
bazı 

Habeş hükumetinin :3 la 
yare topu olduğu sanılmak 

ta idi. Bu toplardan cep <? · 
!erde faaliyette bulunanların 

miktarının bu tahminden pek 

çok fazla olduğu anlaşılı111ıtar. 

1 labeş tayare toplıı rı ge 
çenlerdc! .\duada bir iı alyan 
tayaresini düşürmüılerdi 

1 

Tayarenın parça l andığı ve 
içindeki 'erin de ö 'düğü ta 
hal<kuk etmittir. 

istanbu l, 10 (Özel) 
Şımdi gelen haberlere göre 
Adua civarına kadar gdmit 

olan Habeı kuvvetleri, şehre 
hücum etmiş 1 er ve halyan· 
larla aralarında k ırnlı bir 
müsademe olmuştur. Neti 
cede fehir; tekrar Habeıle -

İtalya U. Kurumundan Çekilirse 
Dört Devlet de Onu Tak ip Edecek .. 

----- ----
8u Jrüzden Arsıulusal Siyasa Durumunun De

ğişeceğı- Ve Harp Tesirlerinin Avrupaya 

lır. 

Dayanacağı Söyleniyor. 
İıtanbu 1, l O (Özel) ya ve İtalya ittifakı olacak -

liu - k ·· ' l t • .;:un u u us ar soıye c:sı 

ll'ıiizakeratında İtalyaya ze Polonya siyasal çevenle 
Cti tedbir alınması için ya · r; İtalyan - Habeı harbinın 

i mpa rator ııai lle seııt~i ıı · 

rin eline geçmitlir. Fal<.at 
ellerinde kalıp kalmadığı 

meçhuldür. 

Paris, 9 (A.A.) - lkibu· 
çuk mi lyon üyeıi olan Fra· 
nsız İtalyan es\d savaşçılar 
birliği Fransanın ftalya ile 
münasebetini bozabilecek 
hiç bir ıey kabul etmemesi 
için b ir karar almıştır 

Uraylar 
KongresiAnkaradatoplanaca~ 

Ankara, 1 O (Özel) 
Uray 'ar kongresi ayın yir · 
mi beşinde burada büyük 

Ptl4n top! ntıda Avusturya tesir'erinin Avrupıtya daya- bir toplantı yapacaktır. 
Ve Macari!ıtan ltalyayı mü nacağı vt.• Avrupada harbin = === 
l-c \V z telakki e ·lemiyecek · başhyacağı kanaatını ızhar 1ta1 ya 
erıni söy 'e .niflerdir etmektedirler Arsıuluııal si-

Bunun üı:erin e asamble yasanın değift-ceğı ve bu 
tecri tetb·r !tararım ittifak yüzden bilhassa Avn•pa ııi · 
01rnadığı için veremem şlir. yasa 1 durumunun sarsılaca 

İıtanl;ul . 10 {Ôzell Va · ğ ı söyleni)or. 

~tovadan haber ve rilıyor: İstanbul, 10 (Özel) · Ro · 
tenevrede u'uslar sosyetes · madan bildirildiğine göre, 

Biz~en külliyetli miUar~a 
eşya ve erza~ alaca~. 
İstanbul , 10 (Özel) - İta l 

ya feıhane f abrıka ına .WUUO 
1 d . tı e verilen karar ltal}anın M. Mussolin i bir diyev ve . battaniye sparit ein iştir 
'osyeteden çekilmeEini icap Fıı, ı<t "'cfı ~ıu.-o!ını rcek ve Afrika ile Asyanın Ayrıca bizde-n kü 'liyetli 

~llirirse Bulgar;stan Avuıt· ya da ıosyeteden çekilecek 1 İtalya için olan ehemmiye miktarda eşya, erzak ve sa 

,~Macaristan ve Polon lerdir . Bu tak~ir~e Alman-= 1 tini anlatacakmış. ır a 'acaktır ~ 

ltalya Askeri Berbat Bir1 iM\~~~~~1~M::-'t~~~~-:-~~~ 

it rini ayırt ederken de, ista 
list ı k ılgisile karşılaıırız . 

Hlbul<i orta çağlaT ulusal 
şuradan mahrum, feodal te 
ıekkfılltrle doludur. Modren 
çağLı rJan itıbaren dağımk 

f eo-ial teıekküllerin yerine 
geç"'n kuvvetli d~vletleıin 
srnırları içinde u · uaal varlık 
ve ulusal ekonoıui ıuurhrı 

canlanmış bu yeni cemıyet· 
terin ıdar •sinde istatıc;tıklu 

bir yaşayış zaruretı ıek inde 
m~ydana çıkmıştır . O za

ınandanberi durmadan te 
kamül ~ı nıit olan istatistik. 
modren uluiların bütün ya· 
ıayış a anlarında en lüzum 
lu bir t eknik halini almıt · 

tır . 

İşte bütün ileri cemiyet
lerin yürüdiikleri bu teka
mül ve inki ıaf yolunda, nü 

fus sayımları daima başı 

tutmaktadır. 

.. .. 
Bugünl<ü sosyetenin her 

alanında, durmadan dt>ğ •ten 

bütün soysal münasebetleri 
ka vrıyacak, merkezi bir is 
tatistik sistemini, Türki} e>e 
modren istatistik zihniyeti 
ile beraber, Cumur:ulc ge 

lirmittir . 
Her zaman ve her hangi 

modren bir dev lette olduğu 
gibi Türkiyede uluaal mü 
daf aada bilimle hareket 
edebilmek idari teıkilata 

lüıu:nlu ve faydalı adımlar 
atabilmek, bayındırlık kü 1

-

tür. soysa 1 yMdım İf 'erini 
ruvonal ve tutumlu bir 
şeki'de baıarabilmel< için 
yurddaki nüfus mikdarını 
toplu ve dağınık olduğu yer 

leri tarım topraklarını ül · 

kenin tabii zenginliklerini, 
endüstri kurumlarını i'a, 
tam ve doğru olarak bil 
mek ve biitün değiıiklikle

ri yakından takip edebil 
mek gerektir. 

Fakat genel harpten sonra 
devletçilik ve ekonomi dırl 

jimin bir çok ülkelerde is 
tatistiklere özel bir önem lozyunluğ~ uğrıyor. AduaŞehıiniiilfabeşistanin eline ~ 20 llkteşrin-Pazar 1 

geçtiği biMiriliyor. ~ Genel Nüfus Sayımında -: ;i;nmesini 

()İstanbul, 1 O (Özel) şlardır. Habeş kuvvetleri de ~ ~ Türkiye cumuriyeti de 

icap ettirmiı 

d Q~aden havalısinde Dola hududa kndar gtl mişlerdır . t - Sayımın çabuk bitmesi için, sayım • d ·vletçidir. Bayındırlık, so 

~~&luı dibinde Vehlp Paşa İst anb u, 10 (Ô:ıe l Eri · }; memurlarının suallerine hemen ce- ~ ynl yardım işlerinde, dev· 
1 u nan laıınd1 ld kuvvetlerle t red t n i<alln p Habt.'~ toprak , ;'! ~ let faali veli temel olarak 
llllyanlar ıtrdsında yeni ve la nna girmi ş v, b ir ihtima· t vap veriniz. Memurlara söze tutmcfk ~.~ kabul edilmiıtir . Tarım itle 

r:dd !tli muhueb~lt:'r ol nıu~ le gö re Akrnma doğru iln ~ kendilerine yiyecek ve içecek ikram ~· rının modren bir teknik 
L,.\

1ya kuvvetlerı net c ·de f,.mi• bu 'unan bir İta l yan 1
1 l)\i y t ek yasaktır ile orta çağ Ş c!killerinde ku -l }'ilk bir hezimete u(lramı lıo 'ordusund<t ll hiçhir haber ,_,,,.. e m . ıl 

!lltdır. Ge' en hft~erlne ~ö alınamamRktadır flu kolor k B..\ ~\'l~KA L ET ~ rtarılması büyük endüstri · 
~~ bu cephed e ltalyırnlar dunun Habeşler larafandan ~ 1 ,, t ,ı 1i .- t k (J ııuııı ~ii.iiirlu~ ii ~ nin, transpor va11talaranın 
~~ildi hudutlarının gerilerin~ muhasara ve imha edllmif lf. ~ süel ve ekonomsal bakım · 
'dar ricata mecbur kalmı olamarıından korkuluyor. ~~~~~~~~~~~~~~ ,ian gerekli bir ıek ildeku 

Niifus Sayımı 
rulması ve iler emeıi dıt te. 
clmde, ve büyük endüstride 
planlı ve ulusal bir siraıa 

güdül meal ekonomi dirije· 
min dizginleri devlet elınde 
bulunan bir ekonomi rejimi· 
hin kflbul edildiğini söyler 
kf'n hatırlanacak batlaca 
noktalardır 

işte bılhuaa böyle bir 
okonomi po l itıkasını hata · 
rabilmek için, yurdun bütün 
soysal varlığını en ince 
noktalarına kadar ka vrıya
cak ve yakmdan takip ede· 
bilecek bir istatistik dhazı · 
na ihtiyaç vardır. 

İsta tiıtikıtz ekonomi diri 
je politika11 güdülemiyeceği 

ko1 aylıkla an\afılır bir ha 
kikathr Kuruculuk çağında 
bulunan yeni ve devletçi 
rejimlerde demek 0

1uyor ki 
ulusun sağlığının, emniyeti
nin, refahının korunmaıı 

devletin soyut yaıayııı ku· 
vvetli bir proj~ktör ifığı 

altında görebilmesine bağ 

ı ıdır. Bu projektör ııığı İl· 

ta tististiklerdir. • 
* ... . 

ılı ,,. I 

Bu itibcarla cumurluk, is
tatistik işlerine özel bir 
önem vermit ve ilk it ol

mak üzere, Baıbakanlığa 
bağlı bir iıtatiatik Genel 
din ktör üğü kurulmuştur. Ar· 
ııulunl bir değeri o 'an ya

bancı bir mütehauıs genel 
direktör olarak getlrilmit 
ve bu suret1e ydpılacak it
leri temel organizagyonu 
kurulmuıtur. 25 ~ 27 tarih 
li iıtatistık kanunu i 1e te 
meller teıbit edi1miı . ıonra 

3 2·32 tarihli bir kanunla 
da istatiatik direktörlüiüne 

verimli bir ıekl de çalııa 

bilmesi için gerekli olan sa

luhiyetler verilmiftir. 
'(eni istatiıtik direktörlü · 

ğü 1927 de. Türkiyede ilk 
defa olmak üzere ilmi esaa 

lara dayanan bir sayım ile 
endüstriyel ye tarımıal iki 

tahrir yapılmııtır. Neıredilen 
muhtelif iıtatistiklt:rden baı· 
ka, modren teknik ve ilgi · 
nin bütün icaplarile ve bü
yük bir tıtizlik ile çalııan 
yeni iatatiıtik büroıunun ba
ıardığı en önemli itler ara. 
11nda, muhtelif dairelerin 
istatistiklerini iılah etmek, 
ve her gün bir parça da
ha, bir merkezden ve bir 
sistemle istatistik amacma 
yaklaımak için ahlan adı
mlara zikretmek geretir. 
Bütün bu çalıımalar ara11n 
da pek hak'ı olarak nüfuı 
istat ' st ıklerine özel bir mev
ki verilmektedir. 

Nüfus bir memlekette ya· 
şıyan insanların bütünüdür. 
Cemiyetteki okonomıal. ıo
yıal, kültürel . Bütün faıı
llyetlerin bütün soysal mü· 

nıuebetleri hareket noktaıı 
( Sonu üçüncü eayfada ) 
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Edebi Konuşn~ ,. ....................... ... 
ÜLKÜ EDEBİYATI 

: Şundan bnunda : ....... ~················· .. 
1 ff a~eşistan~a~i Mısnhlar 

L\.1.AN: 

Kulak Misafiri 

-JV-

Mısır h r kumeti Habeşis

tanda bu1unan Mısırlılara 

hiç vakit kaybetmeden Ha-

çıkmaları ve 
Madem ki öyledir, o 

halde edebi bir eserin sanat 

olabilmesi için kendisini ru

ha sevdirmesi . ruhu hop'at. 

masa ~eriklidlr Ruh hotlıın· 

madıklarını - dı~ta ~üzel 

de görünse sevemez:, be 

ğenemez O e-serde ruhun 

kendine öz bir güzellik ol 

malıdır. lfakej Edebiyatın 

insanları yüce duyulara yü· 
k!!elteceA-ini söy11yor. n~ 
güzel! . 

Size iki <Srnek söyllyeyim: 

{Yılan! yaradı'ııında güzel 

göriinen bir hayvandır. On

un renkli renk't ftleme1erl 

insanı f&fırtır. Şu var ki bu 
hayvanın za rulı bir yılan 

oldu~unu dOtünen duyu ve. 

ya ruh onun hakl<ında ın
zeldlr hOkmün6 veremez. 

Rtr hayat arkadAtı düıü 
nünü:z ki o kocasına giizelJt 

il sayesinde kentfiafnf çok 

ıevdf rmlştir Ancak araları 
nda çıkan ıofuk ve çirkin 

bir olgu o güzel kadını bir 

anda yılandan daha k<Stü 

ffrltden d"h" çirkin göıter 
mtye yeter. Ruh "Bir duıl· 

zef masumun humreU hlca · 

bile btr i)üfteri meıumun 
razei nazra hıraıını,. hiç bir 

zaman bir göremez. Koca 
Süleyman Nazif bile ke-ndi 

ııi bu yaLmnda "Nazra hır· 

&fın, ilüfte~neıum" vaııf. 
larını kullanmakla du' u · 

!arını açıklamaktan kurtu'a
mamıttır. 

Bedii heyecan demek in· 

sanca hevf'can, ince, temiz 

ve ruhi bir heyı:can dt-me· 

kUr. Buna siz de "ruhidir .. 
diyebilmfyerf'k katıldınız. 

Böyle olduğu halde güzellik 

hükmünü maddt bir ıey 
sanıyorsunuz Bu, tena\usd· 

ır. [Teofil Gotyal nın "Hlç 

bir anlam anlatmayan. " 

Sözü üıtün gördüğü ani 
am11z "'tiir,. karlar saçmadır. 

"Sanat tic1tret veya me
muriyet değildir ki ahlak 

onun baılıca evsafı lazimea

inden olırnn ... ,, Biz hiç bir 
z ~man ahlakın edebiyatın 

"batlıca evsafı lizime•ind

en" olduğunu savn ad.k E. 
debiyat esın gürlüğünü her 

konudctn, her alandan al 

abilir. Ahlaktan rla alır, be 

dayiden de alır, tabiatdon da 
a ' ır, her ıeyden alır. Yeter 

ki o bedıi bir heyt-can ve. 
rebilsin, ruhun sevebilecea}i 

bir güzellık göstersin. O h

ayvanla insan arctsında ort 

ak duygu 'arla değil, insanın 
katkısız ruhundan, selim ze

vkinden kopan ve yalnız n· 

sanlara öz olan ince ve- gü 

zelliRe vurgun Lir heyecan 

ıle ölçülsün. Unutmayız ki 

sözlerim yalnız edebiy~t h 

akkındadır. 

Yılana ilgili düıüncc: 

nize - Yı'an ma alı a1aym 

azsanız - Ben de bir ıey 

eklıyeyim : Bizde çok soğuk 

rörü en ) ılnn kimi ülkeler 

de en güzel bir y;ıratık di

ye sevili)·or. Onu ö:ıel o 

larak terbiye edi}:orldr. He

le onu kadınlar yumu~ak 

göjüılerinden, hatta yatftk-

!arından ayırmıyorlar. Ger· 

çel<te:ı sosyal çevrelerin tür 

eleri. görenekler•. uvlderJ 

ar sında önemli ayırdlar 

göze çarpıyor. 

_öz gel.mi: (Bekaret -

Bikır) kelımeleri karıı ' ığının 

kımi ü ' krlerin sözlüklerine 

geçmt-miş olduılunu o ülke

lerin bunlardan bir şey an

lamadığını itittım 
- Siz, kendini:ı, y lanı 

severmlsiniz? 

Hayır. 

Mısıra dönmeleri içın haber 

göndermittir . 

Kristof Kolom~un bir yazısı 
Moskova müzesinin arki · 

vleri ara~mda Kristof Ko

lombun özel cir gündemi 

(ruznan .e ı bulunmuıtur. Bu 

nun i:k yaprağında fU ya~ı 

vardır: 

"Oğlum Oiyego ıçin, ke

ndi dimle yazılmıttır. 3 Ağ

ustos ı l92" 

- Pekı, \Bekaret. PHor) 
kelimelerinin sosyal kurum 

umuzun kafaıı ·H 'an sökülüp 

atılmaııma razı o'uyor musu· 

nuz? 

ı Almanya~a üzüm fiatlan 

Nasıl o'ur? 

O ha 1 de?! 

Rır anlatıl ıöyliyeyim: 1 
(Ferezdak ) bir beyitir:de 

"l'on nice gürbüz kızlula 1 
gülettfm, nicelerinin b~l · a · 1 

ret l<ilitlerini açlJm,, denıif. 

Bunu memleketin hakimine 

ıöstermitll'r; "Vay tu iti· 

raftır Yakalayın, hakkında 

grreken ceza yi yeril eyim., 

buyruğunda bulunmuı. Ada 

mcağızı yakalamıılar, hakt · 

min karınma getiımftler. 

Aralarında ıu konuınıa ge· 
çmiş: 

H 

F -

Bu beyit senin mı? 

Evet 

H- O halde hakkında 

(haddi zina) yetıreceğ:m. 

F - Ben o işi yapama 

dıiımıı, cezaya yaraıık olma 
dığıma belge göııtere-ceğiı.ı . 

H - İtirafın var, dinle 

mem. 

(Sonu var) 

Oo~rultma 
l Kültür edebi yatı J baılaklı 

bu yazıların kimi yerlerinde 

yanlıı dızimln olmqtur. 

Bunları düzeltiriz. 

Hirinci yazanın bitınci sü 1 

tunund.Aki (Jayandı I ke limesi 

!dayadı J o acak l eyıJ lepe-yJ 1 
[ankınlarj lakmtılar ltöthirJ 
(tatırl jbakarış] lyakarııl o

lac ıktır. 

İkinci sütundaki 
IA 'ınmııtır) kelıme11 jalm 1 

ııtırJ olacak !dudak~annla ] 
(du ia l<larına 1 I benci 'eyinl 

( ııencı ' cel !ben teki jhen o 
fe sefenin teki [eıJil>lel !edip} 
olacaktır. 

İkinci yazının birinci sütunun- ~ 
da ki 

1 Uzan 1 ke1imesi 

olac'aktar. 

İkinci sütünundaki 

!ozan j 

! Değinize J kelimes 1 ! dedi 

ğinizej [tanımak 1 [tanımam· 
akJ \kasır} \kasrı) [iıte be 

dıi !tıte o bedıi J olacaktır . 

O ;üncü yazının bırinci yazısı -
nd..ki 

1Güze1 kelimesi !güzel 1 
lırnlatan d1tha gÜ7. ·IJ lana 

tan daha a:r. güze 1 laynat· 

mal laytıtmal olacaldır 

İki 11 ci sülundakı 
IBazanl kelimf'ııi lha11) o 

Almırnyada Ber ' in ve Br 

e~la v ıehırlerınde "Hafız. 

Alt,, cinsinden Bulgar yaş 

üzümlerinin flatı 100 kilosu 

46 mark~ kadar yükselmit 

tir. Bu fıat yükst-lııl bütiln 

A.lmany" ve AvusturyadA 

müıahede edılmıştir . 

Tütün içenler çogahyor. 
İstatistiklerin haber ver· 

dıAlne göre, tütün içenlerin 

ıa) 1111 ıittikçe azalmaktadır. 

Bun-lan da en ziyade zarar 

gören sigaradır Eğer l azı 

kfm~elerin dediği gibi tütün 

zararlı bir şey ise, aca· 

ba istatistikler bu sefer de 

bize, ortalama olarak insan 

ömrünün uzadığını haber 

verect'k lt r mi? 

Yugoslavyamn bu seneki 
~uğday ürünü 

Yugoslavya ulu~al ban· 

kası tarafından neşredi l en 

malumata göre Yugoı1avyA 

nın bu seneki buğday ürü 

nü 185 bin vagonu bul mu· 

ıtur. Bu rakam. geçen se 

oeye bakarak 1300 vagon· 

luk bir azalıt göstermekte · 

dir. 

Japonyada ka~m işçiler 
Japonyada birçok itlerde 

k.tdınlar da çalışır ~ ar. Hu 
kabilden olmak üzere ·ı u · 

kyoda ve öteki büyül< şe· 

hırlerın tramvalar.nda bırçok 

kadın vatmaulc..r ve kondo· 

ktörler vardır · 

lavrens servd oue~u mı1 
Hayalının sırla do" u mac

eraları yüzünden ölümüne 

pek çok kimselerın inanmak 

istemeınif o duğu meşhur 

Lavrens artılc s ı Hdt•n ö m· 

üte benzemektedir. Gazele · 

lerde okuduğumuza göre bu 

hünerli casusun vasıyeti Li 

le açılmı~lır. Memleketi he· 

sabına birçok def al ar haya-

tını tehltkt!lere koymuı ve 

pek a7. adamın cesaret ede. 1 

bi 'ece~i it'n gö rmüı olan 
Lıtvrens gerıde ve ırnnılabi 

leceğı gıbi pek büaük bir 

serve bırakmış deği l dir. Bü
tün bıraklı_ğı 7441 lngıliz li

tdsından ıbarettir. 1 u paran 

ın en büyük kııımı ölünün 

eserlerini bastırn .ak ödevi 

kendine verilmış o an kar 

deşi Arno' d L.,vren~c kaim 

lacaktır. ı aktadır. 

-
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Hav anda rakı kaçak- Yeni Parıca 
çılan akalandılar. Çiçek ekimine haşlan~ı 

Yeni park faaliyeti de · 

vam etmektedir. Ştmdtki 
halde parkın içindeki yoll · 

aran bir kısmı tamamlanın· 

Kaça~çılann ra~ı çıkardı~lan aletlerin hepsi Kozacağız 
~öyündeki bir ev~e yakalandı. 

llavran, 9 (Özel aytanm· 

ı.ıdan) Bu akşam üzeri 
verilen bir haber 

Havrana üç saat 
üzerine 

uzak l ıkta 

o 'an Kozacağız köyünde 

büyük bir rakı kaçakçılığı 
orta.ya çıkarılmııtır. 

İnhisar murakip' eri ve 

elli ki 'o kuru üzüm olmak 

üzere sair aletler yakalan· 

mııtır Yapı1an tahkikatta 

bu kaçakçı ığı yapanların 

Havramn Dere köyünden 

İsmail ile Kozacağız köyün· 
den Adıl olduğu anlaşılmıştır . 

Bu kaçakçılığın ortaya 

çıkarılmasında Havran inhi · 
ıar işyarlarile karakol kum 

karako 1 lcurnandanı hemen 
bu köye gicf erek rn kı çek · 
meğe mahsus 201) litrelık 

bir kazan ile bir kaz .ın ka

pö.ğı bir müberrit ve kapağı, 

• and"nının . ve Kozaca ğız 
muhtarının büyük hizmetle· 

ri görülmüıtür. 

1~ 1) il ~ N.I İ T rı, E 

Yeni ley in Mahs lü 
Ç ık m ağa B a ş 1 adı. 

---- ---- --- - --~----

Zeytinlide Define Aranıyor. 
- --

Zeytin mahsulü bu vıl geçen yıldan da~a yü~se~ f iatla 
ahnmağa ~aştandt. Kafalar sma~ gidiyor. 

Edremit, 1 O {Özel ay ta narak bütçeye tahsisatı 
rımızdan ) - Buranın en bü-

1 

yük gelirini temin eden ~e 
ytin mahsulü kemale gelm 
eğe baıladı 

1 

konulan i1çenin 

mevkiindaki 

en güze) 

Kadıköy 

o!rnluoun öğretmeni gelerek 

işe batlad ı. Sarnıç okulunun İlçede ılk dı:fa fabrikatör 

Hüseyin Zeytinlikteki fabr · 

ik sını açarak itletmiye 
baş'amışt ı r. Yenı )ılın ürü · 
nü bu fa brikctda dört günd · 
enberi çıkmakta halka yeni 
ınahsul parası dağıtılmakta · 
dır. 

da öğretmeni vazifesine baı 

' lamıştır İlçe kültür hare 

Geçen yıl çuvalı 3 4 li· 
ra arasında satılan zeytin bu 

yıl 5 · 6 lira arasında istek- 1 

Ze;~i~'İi kö;Dnd;'i;;~hi ar-1
1 aşınmalar ı 

Hir haftadanberi Zeytinli 

köyüne beı dakika kadar 
uzakhkta ait olan Zarp hane 
yerile büyük bir define ar 

anmaktadır . Beş kişiden ib 
aret o 1an aray cı heyeti 

1 

Fınam Bakanlığından müsaa 1 

de aldığından 15 ;,w ame· 1 

le ıle hafri 't'ala devam et· l 
mektedirier . 

Bu hafriyattan eyi bir ı 
sonuç alınac'!ğı umu makta· 

tadır. 

O~ullaı m vaziyeti 
Binaları bu yıl tamamla· 

keti yoluna 

maktadır. 

girmıı bulun 

Cumuriyet bayramı ~azu
h~lan. 

Cumuriyet bayramı ha 

zırlak arı baılamııtır. Buyıl 

çok parlak olacağı umulmak

tadu . Halkevi de bayramın 

canlı bir ıekilde geçmesi 

için ayrıca hazırlık yl'p· 

maktadır. 

Havalar 
Havalar bugünlerde fazla 

sıcak yi'pma•a baı" adı. 

Termometre gölgede sa.b. 

ahlan 27 öğleden sonra ot· 

uzu bulmaktadır. 

Nüfus sayımı 
20 İlkte§rinde yapı 1<ıcak 

olan Genel nüfus ıııı.) rn.ı 

için iİçenin heq:anında ba· 

zarlıklar ilerlemektedir. 

Muhtehtimiz ~ir maç yapmak üzere yann izmire g i~iyor 
Şehrimiz muhtehti İzmir 

muhteliti He karıılaşnıak 
üzere İzmire çağırı \mııtır. 
Bu tek ifi mınlcıkam1z ve 
kuluple ımız kabul etıniıler 
cHr. Dünden itıbaren üç ku· 
lupten seçilen oyııncular ek 

seniz erine baş' amıtlardır . 
lzmir sporcuları öteden 

beri şehrimize ~porcularını 

r a k i p saymaktadırlar. 

8 u çağırma bılhas~a 
bu noktadan büyük bir ön 
f'm taıım1tk 1 adır. Onun için 
bu karşıla~ma f alıkesir · iz· 
mir futbolunun hir ölçüsü 
0

1 1\cakhr. 
Güçt~n, Yurtdan ve Bir 

' ikten ııeçilt-n oyunc:ular ya 

rın lsmire harekcn edecek-

ler ve pa:c.ar günü de maç· 
larını yapacaklardır. 

Şehrimiz İdmanyurdunun 
Edremit İdman) urd u ile 
Özel bir maç yapmak üze· 
ı e Edremide gideceğıni d ü -
nkü sa 11mızda yazmııt;k 
ııu maçın bu hafta içersin · 
de yapıla nıyacağı 8" nılıyor. 

Çl'.inki Yurt oyuncularının 

bir kısmı İzm i re karşı şf'h· 
rimiı muhtelit takımında 
ver almışlardır. Onun için 
bn maçın cliğer müsaıt bir 
güne bırakılması mecburiye· 
ti h8Sıl olmuttur. 

Gençlerimizin ıehir adına 
vapacnk1an bu maçta eyi 
hir varlık göstermelerini di· 

leriz. 

ıştır. 

lstanbuldan park uzmanı 
B. Ferit i 'e Uray sürel ku 

rulu üyesinden H. Rifat Ôt 
ün getirdiği tohum, fidan 
çim ve çıçeklerin ekimine 

dün baılanmııttr. 

29 İ k birinci teşrine ka· 
dar parkın büyük bir kıırfl' 

tamamlanmış olacağından 
Cumuriyet bayramında bu 
kısmın açılma töreni yapıl· 
acaktır 

Gelenler ~iden/er 
Parka ait işleri görmek 

üzere tstanbula eiden park 
uzmanı B. Ferit ile Ura)' 
ıürel kulrulu üyesinden 

B. Hif at Ôz ıehrtmize dön· 
müılerdlr . 

Bir ~öy~e çıkan ~astah~ 
Hiıadıç kam ununun far· 

•t köyünde bir hastalık çı· 

ktığı bildiril.::liğinden :>allık 
ve sosyal yardım direktör· 
lüğünce köye bir Sağlık if 

yarı gönderılmitlir. İıyer 
hasta b ulunan birkaÇ 

kiti ile yakından alakader 
olacak ve 1azım gden tet· 

birleri a lacak, icap edl'rse 

hastalan memleket hastaha 

nesine getirecektir. 

Ruam savaşı 
Yılda iki defa yapılmak 

ta olan ruam savaıının sorı· 
bahar tatbikatı · devam et· 

mektedir. Şehirdeki haY' 
vanların mahalle sıraıile f ı 
mirler mahallesinde Ahrnet 

Çavuıun hanında muayene 
leri esnasında ruamlı iki be)' 

gir görülerek kurıunla öldii 

rülmüıtür. Urayımız Bayta 

rı P. Osman Ergin ruar1l 

1 savaşında büyük bir gayret 
1 aö&termektedir. 

Halkevi Baş~anhğm~an: 
11 . 10 ·935 cuma günü ak· 

şamı sl\at 20 de Halkevi· 

mi-ıin müze ve sergiler 111 • 

b esinin nıu tat aylık ge-nel 

toplantısı vardı • . Bu şul>e 
ye y<ızılı o 1an üye 'erin Halk· 

ev ine gelınelerini dı l erız 

idman Gücün~en 
Sosy etemiz yı ll ık kong: 

reııi 12 ıo 935 clı mnrter• 
günü snat 2 1 de top anaca 

ğından üyelerimizin o gu~ 
· rıı sosyetemiz evine gelm~lerı 

dılerız 

f utool heyetin~en 
İzmir k<ırııık takımilc ı: 

~ 1 ıJ 
birinci Teşrın pazar 8 11 

. , il". 
lzmirde yaplacak o an 1 

' k ··zere ça hazırlık o ma u 

aşağıda isimleri yazılı o) ı.J 
l rile 

ncuların futbol l evazım tt 

sahadi\ bulunmaları ric• 

olunur t 
H l i ıtn, Münüp, Mahrflı.ı _• 

Ş ııı&lt 
Şevket, Orhan, Fethi, e t 

Rıdvan, Hu ki, Ah111~'. 
Nıy.,~i Necati Tevfık. 
Hüseyin, Sadi. 
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Türk iyede 1 stat is tik okulaları açmak için nüfu
sun kesafetini, kadın ukek 
ve yaı itibarile dağı ışını 

bılmiyen yurt ve u usun 
menfaatlerine uygun bı r ıe 

kilde hareket etmek kabil 
mıdir? Yurdumuzda, önemli 
bir durum almıya bat' ıyan 

iskan ıiyasa mıa da >o! göı 

termek husuıunda nüfus ra 
kamlarının oynıyacağı ro 
lün ehemmiyeti söz söyle
meğe lüzum bırakmıyacak 

tekilde meydandad!r. 

Sayım işleri 
Arkaclaılar; 

Yine konuımamııa deva 
rn ediyorum. Bu konutma
larımız ilerledikce Sdyım iı · 
inin ne kadar ,jeğerli ve ö 
nem i olduğunu anlıyonu 

nuz. Bu iti ne kadar eyi 
kavrarsak o kadar d izgün 
ve fayda'ı sonuçlar elde ed
eriz. 

Bazen c"ahil yurtdaşlara 
rast 1 ıyoruz. Bunlar evlerinin 
kapularına numara kon 
dufu halde güya bu numa 
ra itinin vergi işi olduğunu 

numarayi ka 1 dırırsa vergid 
tn kurtulacağını sanıyor. 

Bu dütünce okadar boı 

okadar asılsız ki ne diyeyim. 
Bunu y1'panlar adeta serse 
rnlik ediyorlar Numaranın 

Vergiye ba~lantı olduğunu 

•anmak budala ık değılde 
1 

iledir. 
Kardaılarım: Numara ko· 

Ynvnm nüfuı ıayımına çok 
Yardımı o'acaktır. Sayım it· 
Yarı numara ıureti 1 e yazm 

•ia baılıyacak Numarasız 

tv olıun ne olursa olıun b · 
Öyle çatı 1rördümü hüküme 
te haber verecek. Numara · 
nın daha batka büyQk fay· 
daları da vardır. Hun 1arın h· 
epsinl burada ıöylenıek iç· 
hı zaman yok. Hükumet 
bize f aydasl olmayan ıeyi 
Yazmaz Kardeılerim bu sö 
tüme dikkat edın bir ana, 
baba yuvasındaki yavrular 
•n1n eyliğini baht . yarlığını 

ne kadar dü~ünürse dev 'et 
uluları da ondi\ n daha çok 
düşünür . Arada söz yapan 
lar doğru itleri eğrı gölller 

tniye çalışanlar baba ile ev 
lat arasına girmek iıtiyen 
ftna adamlnrdır. l'ize aklı 
tnıun yetmedıği yalancılık 

lan acınıyormut gibi sözler 
•ôyliyerek bizi al«Jatmak ıs· 
tiyenler vardır. Bunlara k 
u'a.k vermeyin söy 1edik1eri 
tıelerse ve ne dıdıklerini a· 

tt1amak isterseniz her ıeyi 
İ~tinden sorunuz anlayın17.. 
kı yüzlü insenlardan koru

ttrnak gerektir. Bunların Y· 

'Pdıkları fenalıiı aclam ya· 
lan yapmı\Z Numara tıind -
edc: böyle yanlış yo'a sap 

lltı'ar oldu İtte yine tekrar 
ediyo .. um Numara iti bize 
faydalt o 1an bir ittir Hele 
l\ijfu ı ~a ylmındR. bunun bü· 
Yük ko 1 ayhkları görü'ecek 
llr. 

Sayım günü yapllacak iŞldr 
18 - birinci teşrin · 935 Cu-1 

'-,. 

(Baıtarafı birinci sayfada) 
mevzu asıl malzemesi - ma 
teryülı · insan t:a} ı ve insan· 
lar değıl midir? ~oıyt"tenin 

bütün yaıayıtini bu balom 
dan nüfuı ile ve nüfus içın 

formülü içine sıkıthrmaz 

mıyız? Nüfus. bütün soysal 
meselelerin anahtarı ve ha 

reket noktasını teıki\ eder 
Fakat bu hususla yalnız 

nüfu'3t:n mikdarını bilmek 

ma günü sayım itine bat 
lanacak 20 · birincı teırin • 
935 Pazar günü bütün Tü· 
rkiye de bir günde yani sa· 
Lahden akşama kadar sayım 
iti bitec t: ktir, Şu halde 20 
birinci teırin 935 Pazar gü· 
nü her kes bu'unduğu çatı 

altında duracak her işini bu 
günd~n eve! hıtzırlıyacak 

ve Pazar günii sayım itya 
rını bekltyecektir Evinin 
nu'Tiarası sonradır ııra g "li
nc ye kadar bir komıuya 
veya batka bir mahalleye 
gitmek ye.saktır. 

Sayım işyarmın sor ıuıar ı 
1 - Herkeı savım günü 

bulunduğu vılAyetin ismini 

2 Kazanın ismini, 

3 ~abiveıini, 
4 
5 

Köyünü, 
Oturduğu binanın n· 

umarasını, 

6 - Yazl1an adamın adı 
ve soyadı. 

7 - Oturduğu binanın c- 1 
inıini 1 Han, hamam, otel, ev, 
ağıl, kulübe .. ] 

8 - Hangi dev elin insa 
nı (Yanı tabasıJ olduğunu, 

9 - Hangi dinden oldu 

ğunu. 

IU - Ana Jilt [Yani ev 
in içinde konuıulan dil] 

! 1 - Ana dilinden batka 
d·ller bilir mı? 

12 Nerede doğmuıtur? 

13 - Sakat ığı var mı? 
Varsa 11e erdir? 

14 - Yazılan k~dın mı, 
erkek mi, 

15 - Kaç yaımda dır 

veya [kaç günlüktür! 
ı 6 -- Bekar mı, evli mi, 

dul mu, boıanmıı mı, 
17 Yeni harfleıle ok 

uınak bilir mi? 
18 - Yeni harfler1e yaz 

mak birlir mı? 

19 - Sanatı, iti, nedir. 
20 - Sanal, iti yoksa ne 

i ' e geçini yor lıte bize sorula 
cak ıorgular bunlardır. Bu· 
n'llra naııl sırasile cevap v. 
ereceğimizi gelecek konuıma
mızda si.re örnekln göıler· 

~rek an i dtaca~ırıı, hotca ka

lın kardcl~larım: 

Sefahattin Basgan 

-- -
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Bütün köylüler toplanmıı 
hoğüılerin yeıil gölgelerine 
kutne küme oturmuılar hem 
konuıuyorlar, hem d~ gele 
te~leri bekliyorlardı 

Kaya Duduyu kolundan 
llsılarak öteki köylPrden 

- d"ha doğrusu çiftlerden
u.ıakca bır ıöğüdün gö'ge 
''rıe sürükledi. 

ilk söz, sevgi ıarkı'arın 
:an Önce olan ilk söz, Du 

Unun lokantadaki hali 
()' 
rnuıtn . 

d Kaya, •ıık n yarattığı bır 
ıl ç" .. k' - . 1 d k. k 01.u up e o sıra a ı 

orku ve h~ycanını anlatı 

rAZA.V: Osman Balk1r 

yor. Dudu. bülbülün içli ez 

gilerini ıleri hisli bir ıair 
ıessizliğile dinliyor, Kaya· 
nın: 

- Nasıl oldu o öyle?. 
Sualine kandırıcı bir ce 

vap o ' ınaktan artık geliti 
güzel olan: 

fl ilmem ki. '.'iıuıl ol
duğunu ben ne bilmiyorum 
iıte. dıye cevap veriyordu. 

Yarım :;aate yal.an bir 

zaman oturdu ar. Konuıtu 

lu, geçıniıten, ılk aşk aza
çlarından 'e gelecekten söz 
açtılar. 

En ıon katar dü:ıtldı. 

kafi değildir Ni.iı usun yat 
lara göre tcrkıbı . ~ağ 1 a m ve 
sakat ınsanların niÜ·tli , ka 
dın ve erkek mikdarını nü 
fusun yurdun muhte if yer· 

lerine dağılma tarzını ko
nufulan dil'eri, okur yazar· 
ların mikdarmı ... Kaç yur 
tdaıın tarım işlerıyle uğra 

tarak köylerc\e oturduğunu 

mikdarın endüstri itlermde 
fabrikalarda çalııtığını, me · 
murların savısını, hiç bir it 
yapmiyanlarm ne mıktarda 
olduğunu i'ah. Bilmek gerek 
tir. 

Bütün var'ığımızın ve soy 
ul faaliyetlerimizin temeli 
olan ulusal müdafaada, nü 
fuı miktarını yalnız tam, 
cfoğru bir şeklide bilmek 
dt'ğil, yat itibarile tevziini, 
kadın ve erkek nlabetini, sa
kat veya sa~lam yurtdaı 

mikdarını, nüfusu yurt için · 
de~ i cografi dağıl ıını bil· 
mek mecburiyetindeyiz. 

Yurdun ekonomt1al kalk 

ınmasında, kapıtal ve tabii 
ıervetler kadar istihsalin 
en mühim yaratıcıaı olan 
kol ve kafa güçleri yani 
nüfuı büyük bir rol aynar 

Süel müdafaada oldufu gi
bi tarımda, endüstride bü 

tün ekonomıal alanlarda 
nüfusun kemiyeti çok'uğu 

ve azlığı kadar kalitesinin 
yaıımn. cinıiyetinın bi iom · 
esi gerektir. U 'usal ekono
mi için önemli dan nüfus 
lCJ 65 yaı arasındadır. En 
düstri işlerinde 15 60 deni · 

lebılir l ' u terkipler bır ül

keye dikkate Jeğer bir te
kilde defiıir Halbuki bu 
terkibin baıka Laık 'l oluıu 
aynı nüfus mıktar veya ke· 

ıafetine sahip olan ıki me· 
mleket için ne kadar baş 

ka bcııka neticeler verebi -
lir. De-mografi po' itıkası adı 

verilen ve bugün bütün mo 
dern ülkelerde kullanılan 

muhtelıt nüfus ıiyasası va 
ııtalarile bu nelice'er üze 
rinde az çok amil olmak 
kabildir. 

Cinsiyet meıeleıi de mü 
himdır. Süel iılerde tarım 
ve endüstri branılarında so 
ysal yardım ıaflık kurum 
meııelelerinde kadın erkek 
miktarını tesbit etmek çok 
gerektir. Kadınlarm yaş iti 
barile ayrıca d kkate değer 
bir noktadır. Kadın, bilhassa 
18-45 yaıları arasında nüfus 
politikası bakımından öne 
mli bir durumdadır. Yurdun 
muhtelif yerlerinde sağlık 

ev1eri ilk ve orta öğretim 

Kimi öküz arabaaıle, kin.i 

merkeplerle, kimi de yaya j 
- birbirinin kolunu aı;ılarak-' 

yürüdüler. 1 

Yolda. her keı oglinkü ha
mam ve yemek eğlentisini 
anlatıyordu. 

Üç ı1aatlik bir yüı üyiıten 
ıonra köye gelindi ve her 
kes yerlı yerine dağıldı. 

Kaya da Duduyu evlerine 
kadar götürüp bıraktı. O 
günkü olan ıılerin düıün · 

cesile dalgın, kimsesiz evi 
ne döndü. 

~=· 
Kaya çok bc.htiyardı Ar· 

tık her gün sevgiliııi 1e bat 
akların bağladığı ya \"uk lu 
ıilt görüşüyor. konuıuyor· 

du. Bu görüşme ve konuı· 

malar arttıkça, i 'erledikçe 

Kayanın da aıkı artıyor da 

Ulusun şehirlerde ve kö
yle~de is~inının soysal ba · 
kımdan mada, ayrıca do · 
ğum ve ölüm nisbetleri üze
rinde olan tes · rı bakımından 

da önemi vardır. 

Türk ekonomisi daha uz. 
un zaman bir köy ekono · 
misi ıeklini mulaaf aza ede 
cek gibi görünmekle bera 
ber, endüstriyel bir 
devrime girmit bulu 
nacaktır. Yurdumuzda 
açılan fabrikaların sayısı gün 
geçtikçe artıyor, mest'leyi 

yftlnız bir yönden işçilik ba· 
kımından ele alalım, yur

dun her bölümünde kadın 
erkek çocuk olarak nüfus 

mikdarmı, bunların yaı ter· 
kıbint. köylerde toprağa ba 
ğlı olanlarla kasabalarda 
oturan 1 arın mikdarını tehir 
lerde odacılık, kakıcılık, ha 
mallık gibi az müıtahıil 

itlerde çalıtanların aayuı 
bilinmedıkçe endüstriyel 
Türkiyenin soysal problem · 
lerlni tasım 1amak, rasyonal 
karar'ar almak ve dırıje 

olan büyük endüstri itleri· 
mizde sağlam bir soysal po 
litika gütmek kabil midir? 
Transport itlerinde, tarife'.e 
rde ev inıaata ve meıken 
meselelerinde gerek özel 
kurumlar gerek devlet için 
nüfus bilgilerlne sahip olmak 

doğru yolda yürüyebilmenin 
~aılıca şutlarından biridir. 

Her hangi bir a 'anda ııös· 
teri ebi lecek yüzlerce misal· 
den bır tane olmak üzere. 
sigorta kumpanyalarının nü 
fuj hereketleri istatistik 
lerine olan ihtiyaçlerını ha 
tır ata bi \ iriz Bllgi alanında 
özel et üdlerde is ta tisliğin 
araıtırma'arı ne kadar güç 
lettirdiğini ilim adamlarımız 
çok acı mü~ahedelerle dene 
ıniılerdir. Yurdumuzu başka 
bir yabancı ülke ilt', vergi, 

mikdarı, cinayet veya inli 

har sayısı , bır maddenin iıı· 

tihlak dereceai gibi her han 

gi bir bakımdan kaııılaıtı 
rırken mutlllk rakamlara 

nüfusun hakiki mikdarı i e, 
izafi bir mahiyet vermedik-

ha çok alevleniyordu. 

- 2 -
Şimdi her kes harmana 

konınuf, günetin yakıcı ıı

ıkları altında durmadan di
nlenmeden çalıııyor; örün 
leıini elde etmeğe uğraııy 
ordu. 

Kaya harınanda çift dü· 
ğenle çalıııyordu. Dudu · 

nun harmanı ile kendi har 
m 'nını yerleıtirmemitti Emi
ne teyze de böyle isti yor 
du 

lki barınan yapmış. çift 
düğen koımuıtu. Ririnde 
kendisi, ötekinde de Dudu 
çahşıyordu. 

Fu çift düğ enle iti çabu · 
cal.\ bitirdi. Ekinleri amba 
ra. samanları "saman dam,, 
ına yerle~tirdiler 

Şımdi Kayanın yalınız bir 

isteği bir dileği kalmııtı 

SAYFA 3 

8AllK[SIR ASK[ftf SATINAlMA 

KOMiSYONU ilANlARI .. 
Kor ihtiyacı için 35UUU kilo kuru f al!U ye kapalı zarf 

usuli .e H İlkteırin 935 perıembe günü saat 15,30 da Ba · 
lıkesir kor komiıyonunda:~ksi tmiye konmuıtur. Tahmin be· 
deli 4725 liradır Muvakkat teminatı 354 lira 38 kuıuı· 
tur. Eksiltmiye itlirak edeceklerin şulnameıini görmek 
üzere hergün ve ihale 1rününde de vakti muayyeninc!en 
bir ıaat f'Vel yani 14.30 da teklif ınektuplarile Kor ko· 
misyonuna müracaatları. * * 4 - 1 - 177 

Kor Kıtatının ihtiyacı için 45 Ton un havaıı hikemtye 
noktai nazarından muayene edilmek ve iefaten verilmek 

ve bunun 15 tonu ~ uaığlrlıia ve 30 Tonu Balıkeıire ve 
nakliye maaıafı müt !abhlde ait olmak üzere 14 l Teırin 
935 pazarteıi gün6 ıaat 15 de ı;azarlık a alınacaktır. 
Tahmin bedeli 4500 liradır. Taliplerin pazcırlık gunu 
vaktl muayyen ınde Kor ıatmalma komisyonuna müracaatla 
rı. 3 - 1 - 179 

Kayıp mü~ürler 
Ali adlı mühürümü kay 

betttm. Yenısini alacağım 

dan hükmü olmadığı ilan 

olunur. 

Göbel nahiyesi Mu 
radiye köyünden ko
operatif :30 numaralı 
ortağı Yunüs oğlu 

Ali 

!f Enbiya adh miihürümü 
kaybettim. Yenisini alaca 

ğımdan hükmü olmadığı ilan ·I 
o 'unur. 

Göbel nahiyesi koo· 

çe, ilmi deieri olan bir ne 
ticeye eriımek ımkinsızdır. 

1935 sayımının, böyle bir 
dütünce ve inançla, yalnız 
bir hükumet iti dciil. ulusal 
bir ödev teklinde baıarıla. 

cağına, ve 1935 Türkiye 

halkının bu ünlü ve önemli 

~ itte cumurluk devrine ya in 
ıan bir olgunluk gösterece 

gıne şüphe yoktur 

11hmet 11/i Özeken 
lstatıst ık Umum nıüdiırlil
:u tn rafıııılaııgöo ılerilm itir . 

Düğün yapmak .. 
Bunun için harman sonu 

ilk iş hemen tehire 
inip ekinleri aatnıak ve dü 
ğün hazır'ığını yapmağa ba 
ılamaktı. Çünkü kısa bir 
zamanda sevgili Dudusuna 

ulaımak, ona büsbütün sa 
bip o 1mak istiyordu. 

Bu erin ile iki .rbaya ot. 

uz kile buğday sardı ve ıe · 
hrin yolunu tuttu 

E.kinlerı ıatmıt ıeksen it 
raya yakın bir para almııtı. 
Bununla Dudunun gelinliği 
için bir pullu, fistan'ık ve 
ıalvarlık için basma aldı, 

bir de beıibirlik yarısı bozdu. 
Kaynanaıına çiçekli bir ya 
zına almağı da unutmamıfh. 

Elinde on lira bir parası 

ka!mııtı. Onun da bir lirası 
nı çereze ve-rdi. Ôyleya. 

Dudu, ıehirden dönünce on· 

peratifi 60 numaralı 
ortak Halit oflu 

Enbiya 
.ı.ı. R dl İt, -h- - -~ ecep a ı .... u urumu 

kay bet tim. Yen isini alaca
ğımdan hükmü olmadığı ilan 
olunur. 

Göbel nahiyesi koo

peratifi 42 numaralı 
ortaklarından Selim 

oğlu Recep * Küpeler nahiyeıioin Sa
rıalan köyüne ait resmi mü· 
hürle muhtarın Mehmet Er· 
korkmaz ve azalardan All 
Çımen, Ali Gündüz ve lı . 
mail Akman adlı mühürleri 
kaybolmuıtur. Yeniıi alına

cafından eıktletlnin hükmü 
olmadıfı ilAn olunur. 

Kayıp şaha~ıtnama 
Eski ilk kurtuluı mekte

binden aldığım ıahadetna· 

memi kaybettim. Yeniıini 

alacağımdan hükmü olmadı· 
ğı illn o 'unur. 

Kuyumcu oğullarından 

Tayıp oğlu 81 numa· 

ralı Münip 
~,__- ---

un eline bakacak ve ıehir 
çerezi isteyecekti. 

Dudu hiç bir ıey istemi· 
yordu Ona yalınız Kayası 

yeterdi Fakat Kaya da bil
m z bir ki mseıı:iz deği diya. 
O gören~ği biliyordu ve gö
renekten ayrılıp da Dudu 
suna: 

- Bak!. Hiç bir ıeysiz 

g~lin oldu Ne pullusu var, 
ne fistanı ne de ıalvarı .• 

Dedltemezdi. Bunun için 
Kaya elinde paranın tüken
dığini görünce üzü1ür gibi 
olmuıtu. Fakat sonra: 

- Ben kimin için yaıı

yor, kimin için çalıııyorum 
sanki?. Dudum için değil 
mı7 Para bltivormuı; varsan 
bitain. Dudunun yoluna ıe· 

ksen değil yüz ıekıen har· 
cRsam yine azdır. 

( Bitmedı ) 



[rkek o ta o~uı sallnal1Pa ~urulu başt nhğından: 
1 - Pansiyonun (Ekmek, et l<oyun . kuzu, tıAır, sade· 

yağı, Zeytinyağı, Heyaz ve kaıar peyniri, Patatiı, ~üt, 
Yoğurt, Kuru fasulye, Nohut, Kuru ıoğan, ::ıabun, Un, 

Makarna, Şeker (Toz ve kesme) tuz} gibi bir yıllık ıhti. 
yaçlart açık eksiltme ıuretile. 

2 - Mahrukat (Açık Eksiltme.) 

J - Okulun [448J lira ketifli içme ıuyu tesisafı lAçık 
Eksiltme] 

4 500 liralık Sıra yazı tahtası ve<ıaiı e 1 , çık ek 

ı itme! 

Yukarıda yazılı dört maddedeki ııler in münakasası 

26 ılkteırin -935 cumart~5i günü sa11t IOda yapı 1acaktır. 
5 - 1 Mercimek, börülce, bezelye, ~11rım~ak, bam} a, 

soda, çay, ih 'amur, ıehriye, fıstık, irn ik . sirke, ze)tin ela· 

neıl, yumurta, limon, baharat, ile }Ukarı<laki nıaddelı r 

dııında kahn kış ve yaz sebze ve meyvalannın da J pazar

lık suretile temini kararlafhğından Lmılarında pazarlığı 
gene, 26.10-1935 cumartesi gürü yapılacıd<tır lsteklıle 
rln baı vurması 

.. 

.. 

" 
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Büı~aniye icra memurluğundan: 

Ru dahi .. 
" 

f],f f! {[Mlll HASAN 

·~ ti DEMİR. HIRDEVAT 
n ,B O YA YAPI 
RUl~BU\ UUZENİ 

Muhammen 
Kıymeti 

ı 700) 

Biı. k ôyliı /erde 
Pullu~ ve ~enç ber Dü~eniriı 
HEp Buradan Alirı'L 

TiJRKDILt 

Salı .. 
" " 

Perşembe " 
" " 

" .. 

" .. 

.. 
" 

15 16 
15-16 

15-16 
1 ti ı 7 

15-: ş 
16-17 

15-16 
16-17 

" 
" 

" 

" 

" 

" 
" 

.. 

hk T~tn 1 l J!!' 

Dahi 
Sadi Ôzatay 

1 

Ki.mil S.sh 0 il1" m 
Memduh ılı 
Mehmet All 
Ha'it Üzel 

I~ 
ı;ı 

" Raif Demiralp I!! 
Alı Rıza Tezel 1 . 

1 1 
1 

1 

~ 


